
  

Hughes aposta na emoção para o Dia das Mães 

Gigante do setor de telecomunicações conecta por vídeo mãe e filha que não 
se viam havia 18 anos 

São Paulo, maio de 2018 – A internet no Brasil, essencial para a comunicação 
entre as pessoas, nem sempre está presente nas áreas afastadas dos grandes 
centros urbanos, como cidades do interior, fazendas, zona rural e campo. 
Neste Dia das Mães, a líder em telecomunicações via satélite no Brasil 
apostou numa ação para conectar, por vídeo, mãe e filha que não se viam fazia 
18 anos, por causa da falta de acesso à internet e, consequentemente, da 
limitação de comunicação.  

De acordo com Rafael Guimarães, presidente da Hughes no Brasil, a proposta 
da ação é mostrar que muitas pessoas, no interior de vários Estados, ainda 
não conseguem se comunicar por meio de internet, mesmo se tratando de 
conexões simples, como videochamada, por exemplo. “Hoje, nas grandes 
cidades, a internet já está enraizada no cotidiano das pessoas, mas muitas 
localidades no interior ainda não contam com essa infraestrutura. Para 
homenagear as mães de todo o País, unimos mãe e filha que não se viam fazia 
muito tempo e mostramos que a internet aproxima as pessoas, 
independentemente de onde estejam, por meio da internet de banda larga via 
satélite”, ressalta o executivo.  

Para viabilizar a ideia, a equipe HughesNet selecionou a história de Maria 
José, que mora em São Paulo, e sua mãe de criação, dona Terezinha, que vive 
em Paulo Afonso, BA, em local que carece de conexão de qualidade. A equipe 
da Hughes contou com o apoio da empresa Estúdio Olhares para concretizar 
as gravações, além de utilizar um drone para fazer uma imagem panorâmica 
da cidade. Assista ao vídeo aqui. 

https://www.hughesnet.com.br/planos?gclid=EAIaIQobChMI0uTi8qn02gIVTAWRCh12aQBwEAAYASAAEgJU1PD_BwE
https://www.estudioolhares.com/
https://www.youtube.com/watch?v=qR3szrroNRk&feature=youtu.be
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Em busca de um sonho  

Maria José Lima Monteiro, que reside no bairro de Artur Alvim, em São Paulo, 
pôde conectar-se a sua mãe de consideração, Terezinha Lima, em Paulo 
Afonso, na Bahia.  Conhecida como Mazé, ela nasceu em Paulo Afonso e, com 
15 anos, perdeu a mãe. Com isso, foi morar com a madrinha, que considera 



uma mãe. Em 1981, Mazé se mudou para São Paulo em busca de 
oportunidades de emprego, onde vive desde então. Por causa da distância, a 
última vez que elas se viram foi em 2000, quando o pai de Mazé faleceu. 

“É nas datas especiais, como o Dia das Mães, que valorizamos a importância 
das mães. Quando não é possível estar presente fisicamente, a internet 
proporciona essa aproximação tão especial, via teleconferência, áudio ou por 
envio de fotos”, conclui Guimarães.   

Dona Terezinha recebeu a equipe de marketing da Hughes com muita alegria e 
contará com os serviços de internet de banda larga via satélite da HughesNet 
por um ano.  

*A Hughes disponibilizou passagens aéreas para que Maria José e dona 
Terezinha possam se ver pessoalmente. 

Sobre a HUGHES 

A Hughes Network Systems, LLC (Hughes) é líder mundial no fornecimento de 
banda larga via satélite e oferece tecnologias inovadoras de rede, serviços 
gerenciados e soluções empresariais e governamentais no mundo todo. A 
Hughes já entregou mais de 4,8 milhões de sistemas para clientes, em mais de 
cem países. O número representa cerca de 50% do mercado. Com sede em  

Germantown, Maryland (EUA), a Hughes tem escritórios de vendas e suporte 
em todo o mundo e é uma subsidiária integral da EchoStar Corporation 
(Nasdaq: SATS). No Brasil, a empresa está presente desde 1968 e opera com 
serviços de telecomunicações via satélite desde 2003. A Hughes oferece 
soluções para diversas empresas, como operadoras, agronegócio, educação, 
governo, indústria e varejo. São 30 bases técnicas no País e um Centro de 
Operações de Rede em Barueri, SP. Para mais informações, acesse 
www.hughes.com.br.  
  
Sobre a EchoStar 
  
A EchoStar Corporation (Nasdaq: SATS) é uma provedora global de operações 
de satélite, soluções de TV digital e transmissão de conteúdo. Com sede em 
Englewood, Colorado (EUA), e com negócios em todo o mundo, a EchoStar é 
pioneira em tecnologias seguras de comunicação, por meio de suas unidades 
de negócios EchoStar, EchoStar Technologies Corporation e Hughes Network 
Systems. Para mais informações, acesse www.echostar.com. Siga @EchoStar 
no Twitter. 
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